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1. BEVEZETÉS 

 

A wayoflife.hu Török Balázs Imre által működtetett internetes lap.  

Török Balázs Imre (Születési hely: Budapest (MAGYARORSZÁG) Születési idő: 1989. 

február 01., Szig.szám: 519288KA (továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, 

magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, 

hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a 

hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.  
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges 

változásokról időben értesíti a felhasználókat és látogatókat.  

Szolgáltató az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a 

wayoflife.hu internetes lap látogatása során feltöltésre kerül. A wayoflife.hu internetes lapra 

feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik.  

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit. Adatkezelési alapelvei összhangban 

vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az 

alábbiakkal: 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;  

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);  

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név - és 

lakcímadatok kezeléséről; 

- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről és a személyes adatok gépi feldolgozása során 

Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; 

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.). 

- Az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat. 

 

 

 

2. DEFINÍCIÓK 
 

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 

vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés; 

2.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és 

az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének 
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célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges; 

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 

valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 

 

 

 

3. ALAPELVEK A WAY OF LIFE 

ADATKEZELÉSE SORÁN  
 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező 

adatkezelés). 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges. 

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy 

aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 
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b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, 

és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 

adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően is kezelheti. 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés 

céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 

adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 

hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt 

egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden 

tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett 

személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie 

az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

 

 

 

4. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, 

IDŐTARTAMA, A KEZELT SZEMÉLYES 

ADATOK KÖRE 
 

A Szolgáltató kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, 

hogy a wayoflife.hu internetes lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a weboldal 

szolgáltatásait használó ügyfeleivel fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, 

kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá felhasználói 

vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen. 
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4.1. Honlap látogatóinak adatai 
 

A wayoflife.hu internetes lapra látogatók országa, IP címe, operációs rendszere, böngésző 

típusa és böngészési ideje rögzítésre kerülnek annak érdekében, hogy a lap látogatottsága 

számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Szolgáltató 

azonosíthassa. Ezen adatokat a Szolgáltató 1 hétre visszamenőleg kezeli, és azokat nem köti 

össze olyan egyéb általa kezelt adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye 

azonosíthatóvá válik. A webtárhely üzemeltetője a Netmask Interactive Kft. (Székhely: 1131 

Budapest, Nővér u. 110, Központi email cím: info@netmask.hu, Cégjegyzékszám: 01-09-

954570, Adószám: 23134339-2-41, Közösségi adószám: HU23134339). 

 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, 

működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói 

adatokat. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

Az adatkezelés időtartama: visszamenőleg 1 hétre, törvényben meghatározott egyéb időpontig. 

 

 

4.2. Regisztrált felhasználók 
 

A wayoflife.hu internetes lapon történő étrendtervezés előfeltétele a regisztráció, amely során 

az alábbi személyes adatok megadása kötelező: 

 Vezetéknév  

 Keresztnév  

 E-mail 

 

Az étrendtervezőt használó felhasználók vezeték- illetve keresztneve, e-mail címe és jelszava 

rögzítésre kerülnek. A felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez 

szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek rögzítésre. A webtárhely 

üzemeltetője a Netmask Interactive Kft. (Székhely: 1131 Budapest, Nővér u. 110, Központi 

email cím: info@netmask.hu, Cégjegyzékszám: 01-09-954570, Adószám: 23134339-2-41, 

Közösségi adószám: HU23134339). 

A fenti adatok megadásával és a wayoflife.hu internetes lapon történő étrendtervező 

használatával a felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az 

"adatkezelés célja" bekezdésben meghatározott célokra történő felhasználásához és 

kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Szolgáltató által, a jelen szabályzatban meghatározott 

feltételek szerinti tárolásához; továbbá (iii) hogy a Szolgáltató a felhasználót piackutatás és 

közvetlen üzletszerzés céljából e-mail címén közvetlenül megkeresse.  

 

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, 

kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a hirdető ügyfelekkel 

fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, hirdetések 

jogszabályok szerinti esetleges ellenőrzése. 

 

mailto:info@netmask.hu
mailto:info@netmask.hu
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Az adatkezelés jogalapja: adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul 

 

Az adatkezelés időtartama: a regisztrált felhasználó bármilyen okból való törléséig, törvényben 

meghatározott egyéb időpontig. 

 

A felhasználók az adataik megadásával, illetve az étrendtervező használatával hozzájárulásukat 

adják ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, 

elektronikus hirdetéssel felkeresse. A hozzájárulás e-mail küldése keretében 

(szabalyzat@wayoflife.hu) bármikor ingyenesen visszavonható, a levelet a regisztrációkor 

megadott e-mail címről kell küldenie, az üzenetnek, pedig tartalmaznia kell, hogy visszavonja a 

hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása az oldal egyes szolgáltatásai elérésének 

korlátozásával járhat. 

Előfordulhat, hogy egyes felhasználók, az elkészített étrendektől és az aktivitásuktól függően 

más és más hirdetést kapnak. 

 

 

4.3. Cookie kezelése 
 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogató számítógépén kis adatcsomagot, 

ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, 

illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. 

 

 

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK 

TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ 

ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
 

Adatkezelő a honlapjával kapcsolatos személyes adatkezeléseket a 1035 Budapest, Miklós u. 3. 

helyen végzi.  

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);  

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen.  

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt 

törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 

rendelhetők.  

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi  

mailto:info@wayoflife.hu
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a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;  

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét;  

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van 

rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 

kapcsolatos eszközök.  

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott 

csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a 

számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. 

 

 

 

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, 

ELÉRHETŐSÉGE 
 

Név: Török Balázs Imre  

Székhely/Cím: 1035 Budapest, Miklós u. 3.  

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-75140/2014 

Telefon: +36 30 609 77 41  

E-mail: info@wayoflife.hu 

 

 

 

7. AZ ADATFELDOLGOZÓ 
 

Adatkezelő jelenleg nem vesz igénybe adatfeldolgozót, de fenntartja a jogot adatfeldolgozó 

igénybevételére, amelynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad 

egyedi módon tájékoztatást. 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön 

törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások 

jogszerűségéért az Adatkezelő felel. 

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót. 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 

személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját 

céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő 

rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem 

bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti 

tevékenységben érdekelt. 
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8. ADATTOVÁBBÍTÁS 
 

A feltöltött személyes adatokat a Szolgáltató a felhasználó előzetes tájékoztatása nélkül 

harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az 

adatok továbbítása a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége. A felhasználó személyes adatai 

megadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozónak az adatkezelés 

célja bekezdésben meghatározott célok megvalósítása érdekében átadja.  

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt 

személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a 

továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

 

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - azok törlését vagy 

zárolását e-mail küldése keretében (szabalyzat@wayoflife.hu), illetve az adatkezelő feltüntetett 

elérhetőségein Az e-mailt a regisztrációkor megadott e-mail címről kell küldenie. 

 

Tájékoztatás kérése 

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban 

megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos 

adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 

esetekben Adatkezelő költségtérítést állapít meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell 

téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez 

vezetett. 

 

Helyesbítés 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat 

az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

 

Személyes adat törlése 

A személyes adatot törölni kell, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett kéri; 
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c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

 

Zárolás:  

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

Megjelölés: 

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága 

nem állapítható meg egyértelműen. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 

értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 

mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, 

valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelő a 

(döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a 

döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül módon 

bírósághoz fordulhat. 

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat 

azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 

vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 

Bírósági jogérvényesítés: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. 
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Kártérítés és sérelemdíj: 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az 

Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az 

Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi 

jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség 

és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett 

személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a 

károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy 

súlyosan gondatlan magatartásából származott 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834  

Telefon: 06.1.391.1400  

Fax: 06.1.391.1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja 

a wayoflife.hu internetes lapot. 

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen 

kapcsolatba munkatársunkkal (info@wayoflife.hu). 

Az Adatvédelmi szabályzat 2014. április 15. napján lép hatályba. 

http://www.naih.hu/
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